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 های کسب و کار سنتیبرهم زدن مدل

 ومدل کسب و کار خود  رییمجبور به تغ اخیرکه در چند سال  رددا یادیز بازیگران لجستیک حمل و نقل و صنعت

 اند. شدهنوآورانه  هایفناوریو استفاده از  یسازگار

حمل و نقل و  یشده است که شرکت ها یسنت کسب و کار هایمدل تغییرمنجر به های نوآورانه ظهور فناوری

به طور  کسب و کار یهامدل نیاز ا ی، برخندهیآ یها، در دههقتیر حقد آن معروف هستند. داشتن ت بهتدارکا

 است. 1حمل و نقل ی، نمونه آن کارگزارروند یم نیکامل از ب

 یهایمانند نوآور ریبا الزامات اخ یسازگار ییتوانا هاشرکتصنعت به  نیبه ا شرفتهیپ ی، ورود فناوردون شکب 

، را اتخاذ نکنند یفناور کردیرو نیکه ا رندیبگ میتصم هاشرکتاگر و  را داده است یو چابک یمدار ی، مشترمداوم

 باز دارد. آورد،به ارمغان می یکه فناور ییها شرفتیممکن است آنها را از پ هاآن یمیقد یکردهایرو

ون دور شدن بد های حمل و نقل و تدارکات غیرممکن است کهدر حقیقت در جهانی که اکنون هستیم، برای شرکت

جهت و بالفاصله  رییچه تغراگها رقابت کنند. و فرآیندهای پیچیده بتوانند با سایر شرکت ITهای قدیمی  از سیستم

 کیتکنولوژ یشرفتهایبه تکامل و انطباق با پ ازیدانند که نی، اما آنها مدشوار است هااین شرکت یکارآمد شدن برا

 .وجود دارد

 رهیها و غداده لیو تحل هیز، تجسپاریجمع، نیبدون سرنش یماهایمانند هواپ یآورفن یهایاز نوآور یادیتعداد ز

های که باید در مدل است بخشی و کردهاتخاذ  دیاست که با ییهایانتخاب نوآور هاکار سخت شرکت وجود دارد.

 رقابتی باقی بمانند.  کسب و کار خود تمرکز کنند تا بتوانند در بازار همچنان

                                                           
1 freight brokerage. 
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 جادیا لجستیکحمل و نقل و  یشرکت ها یتجار یهارا در مدل یمی، تحول عظشرفتهیپ یو فناور تالیجیتحول د نیا

 دهد عبارتند از: تحت تأثیر قرار میهای حمل و نقل و لجستیک را راه که شرکت 5 کند.یم

 هاداده ونیو اتوماس تیشفاف. 1

 یهاشرفتی، پنینابراب سرو کار دارند. یادیز یهاداشته و با داده یادیز یخدمات کاغذ شهیهم یکیلجست یهاشرکت

ممکن است به  نی. اروندبه کار میهای لجستیک برای سود بردن از دادهها داده لیو تحل هیو تجز یآوردر جمع ریاخ

 ازیمورد ن یهاونیتوانند تعداد رانندگان و کامیم نیآنها همچن کنند. نهیشبکه خود را به یرهایآنها کمک کند تا مس

هایی برای ها به دنبال راهها بوده و آنها یک منطقه مشکل برای شرکتاین موضوع سال کنند. نهیرا بهخود هر روز 

 سازی آن هستند. بهینه

امکان این به آنها  نیهمچن یآسوده انجام دهند. فناور یالیکار را با خ نیتوانند ای، اکنون مشرفتهیپ هاییاما با فناور

 کنند. ینیب شیالزم را پ یها تیظرف ری، زمان پرسنل و سایاتیعمل یهانهیخود از جمله هز یازهایدهد تا تمام نیمرا 

کنترل همه  یو برج ها 3ی، هوش مصنوع2افزوده تیواقع از ها که تغییر دهنده بازی هستند عبارتندبرخی از این فناوری

 گردند. میشفاف  یهادادهباعث اشتراک  رایدهد( ز یآنها را م نیتأم رهیاز زنج یکل دی)که به آنها د 4زیچ

 حیدر مورد نحوه عملکرد صح یریگمیتصم. 2

عملکرد  وهیمقابله با آنها ش یکرده و برا ییموضوعات مناسب را شناسا دیحمل و نقل و تدارکات با یهاشرکت

 یاتیحالت عمل آنها مهم است. یبرا ییبه فرصت ها شانیدهایتهد لیدر شانس تبد موضوع نیااتخاذ کنند. مناسب را 

 .شودیم نییتع ،که با آن سرو کار دارند یو موضوع طیکنند براساس شرایکه آنها انتخاب م

 

 

 

                                                           
2 augmented reality 
3 artificial intelligence 
4 mniscient control towers 



 

 

 

 تالیجید هایپلتفرم. 3

 ناوگان،در  هیسرما یهانهیهز میامکان تقس رایز ،در بخش حمل و نقل و تدارکات است تحول نیبزرگتر نیا مسلماً

امکان  5CAPEXو بدون  دیجد گرانیرا در قالب باز ستمیبه اکوس دیورود جد کند.میمناطق را فراهم  گریانبارها و د

شود. این امر منجر به ایجاد یک های جدیدتر برای یک مدل کسب و کار ایجاد میهمچنین فرصتسازد. می ریپذ

 گردد.کنندگان در پلتفرم میبرد برای بازیگران و شرکت -مدل برد

 دیتول دیجد یها. روش4

بزرگ در  تغییرات جادیا یبرا یادیز لیپتانس یدارا 7یو چاپ سه بعد 6یافزودن دیمانند تولتولید  دیجد یها کیتکن

کسب و کار  رمتمرکزیو غ دتریجد یتوانند باعث فعال شدن مدلهایهستند و م یسنت لجستیکمدل حمل و نقل و 

 شوند.

 نیگزیدر محل جا یاز موارد با چاپ سه بعد یاری، در بسانتقال محصوالت خاص یبه جا ازین نی، ابه عنوان مثال

را به آنچه ارائه  یتا خدمات چاپ سه بعد ردیگیقرار م ارائه دهندگان تدارکات یرو شیپ ی، فرصتنیشود. بنابرایم

 د.نشو ایللست م یسازیفارشمنجر به س جهیو در نت کردهدهند اضافه  یم

 کند. فیزیکی اضافه میحمل و نقل  به. فناوری پیشرفته معنای جدیدی 5

 هینقل لیربات ها و وسا، نیبدون سرنش یماهایهستند که استفاده از هواپ لجستیک حمل و نقل و یهااز شرکت یبرخ

که مهم با این حال به همان اندازه برند. حاضر از این روش بهره میو در حال  رفتهیخود پذ اتیبدون راننده را در عمل

ند، مواردی مانند مسئولیت، کنترل و های فناوری و نوآوری را با موفقیت مدیریت کنها پیشرفتاست این شرکت

 مینه اهمیت دارد. اشتغال نیز در این ز

 

 

                                                           
5 Capital expenditures 
6 additive manufacturing 
7 3D printing 



 

 

 

 جهینت

اما در  ،یشرفت تکنولوژی تأخیر داشته استل دیجیتال ناشی از پپیوستن به موج تحو در کیشک ، صنعت لجست بدون

  گیرد.میاین صنعت به طرق مختلف تحت تأثیر تحول دیجیتال قرار  زحال حاضر نی

تعادل  کنند یو سعرده تحول ک نیا یخطرات و فرصت ها یشروع به بررس یکلجست یهامهم است که شرکت

، است ینزول بیش کیکه قادر به قرار دادن صنعت در  تحوالتی مثبت و راتییتغ تحوالت منجر به جادیا نیب یمناسب

 ایجاد نمایند. 
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